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Política de Código de Conducta e Valores Éticos  

Como gerentes de floatels semisubmersíveis ancorados e dinâmicamente posicionados, nós 
fornecemos acomodação offshore e serviços operacionais para plataformas de petróleo. Essa política 
se aplica à todas as atividades, produtos e serviços fornecidos pela OOS International BV. 
 

A OOS International define um alto código de conduta e padrões éticos para todos que atuam em 

nome da empresa. As pessoas que trabalham para a empresa carregam consigo um lastro de 

diferentes culturas, religiões e tradições. Para garantir um padrão uniforme de comportamento, a 

empresa adotou uma política de código de conduta e valores éticos que deve ser observada por cada 

funcionário em cada área geográfica em todos os momentos.  

A fim de criar e manter um ambiente de trabalho agradável, cada funcionário deve respeitar as 

seguintes regras: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Política será comunicada a TODOS os funcionários, contratados e fornecedores, e estará 

disponível para o público. 

Endossado por: 

Leon Overdulve,  

PRESIDENTE EXECUTIVO OOS International BV. 

Respeito pelas pessoas 

e a não-discriminação 

Você nunca será desrespeitoso 

(gritos, assédio moral, xingamentos), 

ou comportamento semelhante, para 

com seus colegas ou nossos clientes 

 
Assédio ou conduta sexual não são 

permitidos  

 

Você não usará ou manipulará drogas 

ou álcool enquanto no trabalho 

 
Você não furtará bens ou posses da 

empresa, ou aceitará presentes de 

clientes, fornecedores, etc. 

Ser um grande membro 

da equipe 
Ser completamente 

honesto 

Ser confiável 

Ajudar os outros 

Respeitar os outros 

 

Respeitar a política e 

regras da empresa 

 

Salvaguarda de 

informações e ativos 
Cumprir as leis e 

regulamentos. 

Proteger informação 

interna & divulgação 

pública 

Cuidar do meio 

ambiente 
Evitar conflitos de 

interesse 

Discriminação de qualquer forma não 

será tolerada 

Comportamento que apoiamos Comportamento que não aceitamos 


